OŚRODEK SZKOLENIOWO-BADAWCZY
W ZAKRESIE ENERGII ODNAWIALNEJ W OSTOI

MOC NAUKOWCÓW, Ośrodek w Ostoi - 31.03 i 1.04. 2017 r.
Miejsce:
Ośrodek Szkoleniowo- Badawczy w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi
Ostoja 10, 72-005 Przecław
Krótka charakterystyka zaplanowanych atrakcji:
Serdecznie zapraszamy do udziału w wyjątkowym wydarzeniu – dwudniowej imprezie edukacyjnej „MOC
NAUKOWCÓW. Ośrodek w Ostoi jest jednostką Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
Realizujemy warsztaty dla zróżnicowanych grup wiekowych w zakresie edukacji ekologicznej. Promocja tematyki
związanej z odnawialną energią, ekologią, ochroną środowiska jest nam niezwykle bliska. Podczas realizacji
warsztatów uczestnicy dowiedzą się więcej nt. recyklingu, segregacji odpadów a także będą mieli okazję stworzyć
unikatowe malowane torby ekologiczne, które zabiorą ze sobą do domu. Aby aktywnie spędzić czas nasi młodsi goście
będą mieli okazję sprawdzić rajdowe umiejętności podczas przejazdu gokartem solarnym (zasilanym dzięki
zainstalowanym ogniwom PV). Dla nieco starszych ciekawą formą rywalizacji będzie wyścig w produkcji energii
elektrycznej przy pomocy energorowerów – SPRAWDZIMY CZY MOC JEST W NAS? Sobotnią atrakcją będzie także
możliwość przetestowania swojej wiedzy o odnawialnych źródłach energii podczas „Ekologicznego Koła Fortuny”.
Na najbardziej aktywnych uczestników zmagań będą czekały upominki i gadżety ekologiczne. Podsumowaniem
dwudniowego wydarzenia będzie wieczorne ognisko.

Piątek 31 marca 2017
godz. 9.00 – 14.00
Zajęcia adresowane do grup zorganizowanych- np. uczniów szkół, nauczycieli (preferowane szkoły ponadgimnazjalne,
w przypadku braku zgłoszeń szkół ponadgimnazjalnych – gimnazja oraz szkoły podstawowe).
Grupa może liczyć do 25 uczestników.
Na piątkowe zajęcia obowiązuje zgłoszenie za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na
www.oze.szczecin.pl, decyduje kolejność zgłoszeń.
Warsztaty dla jednej grupy trwają 1,5 godziny i obejmują warsztaty recyklingowe z malowaniem toreb oraz wyścigi
energorowerów.

Godzina

Grupa 1

Grupa 2

9.00 -9.45

Warsztaty recyklingowe z malowaniem toreb

Energorowery– konkurencja w produkcji prądu

10.00 -10.45

Energorowery – konkurencja w produkcji prądu

Warsztaty recyklingowe z malowaniem toreb

Grupa 3

Grupa 4
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi
Ostoja 10, 72-005 Przecław
tel./fax: 91 483 54 50; e-mail: ekoedukacja@zut.edu.pl

www.oze.szczecin.pl
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12.00-12.45

Warsztaty recyklingowe z malowaniem toreb

Energorowery – konkurencja w produkcji prądu

13.00-13.45

Energorowery– konkurencja w produkcji prądu

Warsztaty recyklingowe z malowaniem toreb

Szczegółowe informacje, przesyłanie zgłoszeń na piątkowe warsztaty:

Osoba do kontaktu – p. Karolina Siniarska, e-mail: ekoedukacja@zut.edu.pl, tel. 91 483 54 50

Sobota 1 kwietnia 2017
godz. 12.00 – 19.00
Atrakcje adresowane do indywidualnych uczestników ze wszystkich grup wiekowych, do rodzin z dziećmi itp.
Na atrakcje sobotnie nie obowiązują zapisy.

Godzina

Atrakcje

12.00 -17.30

Gokarty solarne* dla dzieci od 5 do 12 lat

12.00 -18.00

Energorowery – od 12 lat wzwyż

12.00-18.00

Ekologiczne koło fortuny – Eko-quiz z nagrodami

12.00-18.00

Malowanie toreb ekologicznych

18.00-19.00

Ognisko (uczestnicy przynoszą prowiant we własnym zakresie)

* realizowane w przypadku sprzyjającej pogody

GALERIA PROPONOWANYCH ATRAKCJI:
Gokarty solarne, energorowery
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Ekologiczne Koło Fortuny, malowanie toreb ekologicznych, ognisko

Serdecznie zapraszamy!
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